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Behandeltevredenheid en Kwaliteit van Leven
Bij chronische (huid-)ziekten wordt toenemend waarde gehecht aan de ervaringen en meningen van
patiënten ten aanzien van hun gezondheidstoestand en de behandeling van hun huidziekte. Dit
patiëntenperspectief wordt meestal vastgesteld door middel van vragenlijstonderzoek naar specifieke
aspecten van gezondheidstoestand en behandeling. Voorbeelden van deze aspecten, die in de
internationale vakliteratuur ook wel “patient reported outcomes” (PROs) worden genoemd, zijn:
behandeltevredenheid, kwaliteit van leven en ziekte-ernst.
In de huidige richtlijn wordt het belang onderschreven van het patiëntenperspectief in het algemeen en
van behandeltevredenheid en kwaliteit van leven in het bijzonder. Speciaal voor deze richtlijn werd op
verzoek van de Stichting Lichen Sclerosus een landelijk vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar
behandeltevredenheid en kwaliteit van leven bij patiënten met lichen sclerosus. Hierover wordt
onderstaand verslag gedaan.

Uitgangsvragen
1. Hoe tevreden zijn patiënten lichen sclerosus met hun voorgaande dermatologische
behandeling?
2. Hoe tevreden zijn patiënten met hun huidige behandeling: a) over het geheel genomen
(generieke tevredenheid), en b) met betrekking tot effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak,
informatieverschaffing, arts-patiënt relatie en organisatie van de behandeling (domeinspecifieke tevredenheid)?
3. Hoe belangrijk vinden patiënten effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak,
informatieverschaffing, arts-patiënt relatie en organisatie van de behandeling?
4. Wat is de kwaliteit van leven van patiënten met lichen sclerosus?

1. Inleiding
Om inzicht te verkrijgen in behandeltevredenheid en kwaliteit van leven bij patiënten met lichen
sclerosus heeft de werkgroep een vragenlijstonderzoek onder patiënten van de Stichting Lichen
Sclerosus (SLS) uitgevoerd. Dit vragenlijstonderzoek werd mede aan de hand van een
literatuuronderzoek en een focusgroep bijeenkomst met patiënten ontwikkeld. Het volledige onderzoek
werd beschreven in een onderzoeksrapport [1], waarvan onderstaand een korte samenvatting wordt
gegeven.

1.1 Samenvatting literatuuronderzoek en focusgroep
Er is vooralsnog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar behandeltevredenheid en
kwaliteit van leven bij patiënten met lichen sclerosus. De enkele studies die zijn verricht zijn
heterogeen wat betreft opzet, de patiëntenpopulatie, de uitkomstparameters en de behandelingen. De
auteurs van het hoofdstuk “Patientenperspectief” hebben dan ook moeten besluiten de resultaten van
dit onderzoek niet in de richtlijn op te nemen [2-10].
Behandeltevredenheid wordt over het algemeen gemeten nadat een behandeling is uitgevoerd. Dit
meten gebeurt overwegend door middel van een vragenlijst. Goede voorbeelden van vragenlijsten zijn
de “Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication” (TSQM) [11] en de “Treatment with
Satisfaction Medicines Questionnaire” (SATMED-Q©) [12]. De TSQM kent 4 domeinen van
behandeltevredenheid, te weten: Effectiviteit, Bijwerkingen, Gemak en Globale tevredenheid.
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De (SATMED-Q©) bevat 17 vragen of aspecten, waarbij de items zijn verdeeld over 6 domeinen van
behandeltevredenheid: Effectiviteit, Gemak, Impact op dagelijkse activiteiten, Medische zorg, Globale
tevredenheid en Ongewenste bijwerkingen. Op basis van deze generieke, d.w.z. voor uiteenlopende
ziekten geschikte, vragenlijsten naar behandeltevredenheid werd besloten een studie-specifieke
vragenlijst naar behandeltevredenheid bij lichen sclerosus te ontwikkelen.
Op basis van literatuuronderzoek naar vragenlijsten kwaliteit van leven werd tevens besloten om ten
behoeve van lichen sclerosus gebruik te maken van de gestandaardiseeerde, dermatologie-specifieke
Skindex-29 [13-16].
Naast het bovengenoemde literatuuronderzoek werd een focusgroep georganiseerd onder 9 patiënten
met lichen sclerosus. Er werd geïnventariseerd welke aspecten van de behandeling bepaalden of
patiënten tevreden waren, in welke domeinen deze aspecten ingedeeld konden worden en hoe
belangrijk patiënten elk domein vonden. Voor een uitgebreide rapportage van de focusgroep verwijzen
wij naar het onderszoeksrapport [1]. De domeinen waarin de genoemde aspecten ingedeeld konden
worden, waren: effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak, arts-patiënt relatie, informatieverschaffing en
organisatie van de behandeling.
Aangezien er geen gestandaardiseerde ziekte-specifieke vragenlijst naar behandeltevredenheid bij
lichen sclerosus beschikbaar bleek werd voor het onderhavige onderzoek gekozen voor het
ontwikkelen van een studiespecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst werd ontwikkeld op basis van:
• de beschikbare literatuur,
• de resultaten van de focusgroep,
• een review van de beschikbare, gestandaardiseerde vragenlijsten behandeltevredenheid
Een landelijk vragenlijstonderzoek werd opgezet.

1.2. Doelen vragenlijstonderzoek behandeltevredenheid en kwaliteit van leven
1. Het vaststellen van de mate van generieke tevredenheid van patiënten met lichen sclerosus
over hun behandeling(en).
2. Het vaststelllen van de generieke en domein-specifieke tevredenheid van patiënten met lichen
sclerosus over hun huidige behandeling.
3. Het vaststellen van het relatieve belang of de relatieve waarde die patiënten met lichen
sclerosus toekennen aan specifieke domeinen van behandeltevredenheid.
4. Het vaststellen van de dermatologie-specifieke kwaliteit van leven van patiënten met lichen
sclerosus.
2. Methode van onderzoek
2.1 Populatie en werving
Het vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd onder forum-leden en donateurs van de SLS. Voor
deelname aan het vragenlijstonderzoek werden de volgende inclusiecriteria gehanteerd: 1) diagnose
lichen sclerosus, 2) 18 jaar of ouder, 3) beheersing van de Nederlandse taal, 4) ervaring met de
behandeling van lichen sclerosus en 5) woonachtig in Nederland.
Patiënten werden uitgenodigd voor deelname aan het vragenlijstonderzoek door de SLS. Patiënten
konden hiertoe een aanmeldingsformulier invullen waarna zij per e-mail de link naar de elektronische
vragenlijst op de site van de NVDV ontvingen, inclusief een persoonlijke inlogcode.
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2.2 Vragenlijst
Een vragenlijst werd ontwikkeld op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur naar
behandeltevredenheid en kwaliteit van leven en de door de focusgroepen vastgestelde specifieke
domeinen van behandeltevredenheid. Hierbij werd rekening gehouden met de opzet en inhoud van de
in ontwikkeling zijnde richtlijn.
De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:
1. demografische en klinische gegevens
2. kwaliteit van leven
3. behandelingen in het verleden, incl. een vraag over generieke behandeltevredenheid
4. huidige behandelingen, incl. vragen over generieke en domein-specifieke behandeltevredenheid
5. relatief belang van de domeinen van behandeltevredenheid
De vragen met betrekking tot tevredenheid werden beantwoord op een vijfpuntsschaal, met de
volgende labels: 1= helemaal niet tevreden, 2= niet tevreden, 3= neutraal, 4= tevreden en 5= zeer
tevreden. Ook werd, na toelichting over de specifieke domeinen van behandeltevredenheid
(effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak, arts-patiënt contact, informatieverschaffing en organisatie
van de behandeling), gevraagd aan te geven hoe belangrijk deze domeinen werden gevonden door een
totaal aantal van 10 punten te verdelen over deze domeinen.
1.4. Data-analyse
Data werden automatisch opgeslagen in een Excel-bestand. Dit bestand werd geïmporteerd in SPSS
versie 17.0. Na controle op inclusiecriteria en na eventuele correctie voor dubbele afnamen werden
descriptieve analyses, overwegend frequenties, uitgevoerd.
Gezien de doelstelling van het onderzoek werd de data-analyse van tevredenheid-scores gericht op
patiënten die tevreden of ontevreden waren. Op basis van in de literatuur beschikbare gegevens en
advisering van de afdeling Medische Psychologie van het Academisch Medisch Centrum werd de
groep “Tevreden” gedefinieerd als de groep van patiënten met de scores 4 en 5 (tevreden en zeer
tevreden) en werd de groep “Ontevreden” gedefinieerd als de groep van patiënten met score 1
(helemaal niet tevreden). Zodoende werden de scores 2 en 3 niet betrokken in deze analyse. Om de
leesbaarheid van de resultaten van het onderzoek te vergemakkelijken werd besloten de gegevens van
de groepen “Tevreden” en “Ontevreden” te presenteren in percentages.
Om deze percentages te interpreteren werd vervolgens een norm gesteld. Bij afwezigheid van een
algemeen aanvaarde norm en een reeds eerder gehanteerde norm bij een andere doelgroep, te weten
psoriasis, werden voorlopige, tentatieve normscores vastgesteld. Deze zijn deels afgeleid van
beschikbare literatuur, en deels vastgesteld op basis van redelijkheid en haalbaarheid [17] en
advisering vanuit de afdeling Medische Psychologie van het AMC. De hantering van deze normering
werd tevens geaccordeerd door de werkgroep.
De tentatieve normscores werden gesteld op 67% voor de groep “Tevreden” en op 5% voor de groep
“Ontevreden”. Dat wil zeggen: het percentage patiënten dat “Tevreden” scoort dient minimaal 67% te
zijn; het percentage patiënten dat “Ontevreden” scoort dient maximaal 5% te zijn. Anders gezegd
betekent dit dat minimaal twee op de drie patiënten tevreden dient te zijn en dat maximaal één op de
twintig patiënten duidelijk ontevreden dient te zijn.

2. Resultaten vragenlijstonderzoek
2.1 Patiëntenpopulatie
Van het totaal aangeschreven patiënten door de SLS (N=750), meldden zich 386 patiënten aan voor
deelname aan het vragenlijstonderzoek (response rate: 51,5%). Aan deze patiënten werd de
elektronische vragenlijst via e-mail toegezonden. Hiervan voldeden 47 patiënten niet aan de
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inclusiecriteria. Van 36 patiënten werd de vragenlijst niet retour ontvangen. In totaal konden 303
patiënten worden geïncludeerd (303/386; response rate: 78,5%).
Tabel 1: Demografische en klinische gegevens (N=303)
Aantal respondenten
Gemiddelde leeftijd (SD) (N=301*)
Ziekte-ernst

Gemiddelde ziekteduur (SD) (N=293*)
Behandeling in het verleden (N=194)§

Op dit moment onder behandeling (N=265)

303
3,0% mannen
97,0% vrouwen
55,6 jaar (11,5)
16,8% niet ernstig
28,4% licht
39,9% matig
11,9% ernstig
3,0% zeer ernstig
7,2 jaar (10,2)
77,3% Dermovate
48,5% Vette zalf
20,1% Anders#
12,9% Cutivate
11,3% Protopic
10,3% Betamethason
8,8% Triamcinolon
6,7% Elocon
5,7% Emovate
4,1% Locoid
3,1% Disprosone
3,1% Vitamine D
2,1% Locacorten
2,1% Prednison
1,5% Betnelan
1,5% Chloorhexidine
1,0% Ciclosporine
1,0% Diprosalic
1,0% Ibaril
1,0% Mometason zalf
1,0% Neotigason
1,0% Topicorte
0,5% Aldara
0,5% Vitamine A-zuur
67,2% Dermovate
49,1% Vette zalf
18,9% Anders$
8,7% Cutivate
4,9% Protopic
4,2% Betamethason
3,1% Elocon
3,1% Triamcinolon
3,0% Vitamine D
2,6% Emovate
1,9% Topicorte
1,5% Disprosone
1,5% Locoid
1,1% Betnelan
0,8% Ibaril
0,4% Ciclosporine
0,4% Neotigason

4

Gemiddelde duur van de huidige behandeling (SD)
(N=259*)

0,4% Prednison
4,1 jaar (4,9)

*

Verschillende patiëntenaantallen door ontbrekende waarden
Meerdere antwoorden mogelijk
#
Waaronder: Cetomacrogol, homeopathische middelen
$
Waaronder: Cetomacrogol, Butavate crème
§

Tabel 2: Aanvullende demografische en klinische gegevens (N=303)
Familie met lichen sclerosus (N=299*)

Andere huidaandoeningen (N=302*)

Andere aandoeningen (N=291*)

Andere huidaandoeningen in het verleden

28,4% Weet ik niet
64,2% Nee
7,4% Ja, waarvan:
59,1% Broer(s) / Zus(sen)
40,9% Vader / Moeder
18,2% Zoon(s) / Dochter(s)
74,8% Nee
25,2% Ja, waarvan:
43,4% eczeem
30,3% anders#
21,1% psoriasis
7,9% vitiligo
5,3% lichen planus
3,9% acne
3,9% huidkanker
2,6% hidradenitis
1,3% plaveiselcelcarcinoom
1,3% vulvaire intraepitheliale
neoplasie
53,6% Nee
46,4% Ja, waarvan:
32,6% anders$
27,4% hypertensie
25,2% allergie
22,9% schildklierziekte
14,8% hooikoorts
11,9% depressie
11,1% reuma
8,1% suikerziekte
6,6% astma
4,4% kanker
2,2% ziekte van crohn
0,7% coeliakie
59,7% Nee
40,3% Ja, waarvan:
56,6% eczeem
28,7% anders¥
18,0% acne
13,1% psoriasis
5,7% huidkanker
3,3% lichen planus
3,2% vitiligo
2,4% hidradenitis
0,8% plaveiselcelcarcinoom
0,8% vulvaire intraepitheliale
neoplasie
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*

Verschillende patiëntenaantallen door ontbrekende waarden
Waaronder: schimmelinfectie (N=3), droge huid (N=3), rosacea (N=2)
$
Waaronder: artrose (N=4), gewrichtsklachten (N=3), osteoporose (N=3)
¥
Waaronder: allergie (N=4), rosacea (N=4), herpers zoster (N=3), herpes (N=2), urticaria (N=2), herpes simplex (N=1)
#
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2.2 Voorgaande behandelingen: generieke tevredenheid
In Grafiek 1 toont de mate van generieke ontevredenheid (rood, 20,0%) en de mate van generiek
tevredenheid (groen, 41,3%) met voorgaande dermatologische behandelingen. De mate van generieke
ontevredenheid valt buiten de normscore van 5%; de mate van generieke tevredenheid bereikt de
normscore van 67,0% niet.
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2.3 Huidige behandelingen: generieke en specifieke tevredenheid
2.3.1 Generieke tevredenheid met huidige behandeling
Grafiek 2 toont de mate van generieke ontevredenheid (3,1%) over de huidige behandeling welke
binnen de norm valt. De mate van generieke tevredenheid (63,9%) over de huidige behandeling
bereikt de normscore niet.
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2.3.2 Specifieke tevredenheid met huidige behandeling
Grafiek 3 toont per domein de mate van specifieke tevredenheid en specifieke ontevredenheid met de
huidige behandeling.
De domeinspecifieke ontevredenheid over de huidige behandeling is bij de domeinen effectiviteit
(5,4%) en informatieverschaffing (5,2%) niet binnen de gestelde norm van 5,0% (Grafiek 3).
De mate van domeinspecifieke tevredenheid is bij de domeinen Gebruiksgemak (68,2%) en arts-patiënt
relatie (68,9%) binnen de normscore van 67,0%. De domeinen effectiviteit (57,0%), veiligheid
(47,2%), informatieverschaffing (61,2%) en organisatie (52,7%), behalen de normscore van 67,0%
niet.
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2.4 Belang per domein
Cirkeldiagram 1 laat de waardering van patiënten zien van specifieke domeinen van tevredenheid.
Patiënten kenden het grootste belang toe aan effectiviteit, gevolgd door arts-patiëntrelatie en
veiligheid. Relatief het minste belang werd toegekend aan gebruiksgemak en organisatie.

*

Andere aantallen door missende waarden
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2.5 Kwaliteit van leven
Door middel van het gebruik van de Skindex-29 werd voor de domeinen Symptomen, Emoties en
Functioneren een score berekend. Deze scores duiden op een lichte, middelmatige of ernstige
vermindering van kwaliteit van leven [18,19].
Grafiek 4.1 laat zien dat patiënten met lichen sclerosus een middelmatige vermindering van kwaliteit
van leven op het domein Symptomen ervaren (score: 43,9; sd: 20,5; range: 0-96,4). Voor de domeinen
Emoties (Grafiek 4.2) en Functioneren (Grafiek 4.3) ervaren patiënten een lichte vermindering van
kwaliteit van leven (score respectievelijk 33,8 (sd 21,6; range 0-97,5) en 30,1 (sd 21,0; range 0-95,8)).
Een gemiddelde totaalscore van 34,7 punten (sd 19,0; range 0-96,7) laat zien dat patiënten met lichen
sclerosus een middelmatige vermindering van kwaliteit van leven ervaren (Grafiek 4.4).

* Andere aantallen door missende waarden
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* Andere aantallen door missende waarden
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3. Conclusies behandeltevredenheid en kwaliteit van leven per doelstelling
1. Ongeveer 1 op de 2 patiënten (41,3%) is tevreden over de behandelingen die zij in het
verleden hebben gehad. Ongeveer 1 op de 5 patiënten (20,0%) is hierover ontevreden.
2a) Meer dan de helft van de patiënten (63,9%) is tevreden met de huidige behandeling
(generieke tevredenheid). Ongeveer 1 op de 31 patiënten (3,2%) is ontevreden over de
huidige behandeling.

Niveau 3

2b) De normscore van 67% voor tevredenheid werd behaald voor de domeinen
gebruiksgemak en arts-patient relatie. De normscore van 5% voor ontevredenheid werd
overschreden bij effectiviteit en informatieverschaffing. Patiënten waren het meest
ontevreden over de effectiviteit van de behandeling (5,4%).
3. Patiënten kenden het meeste belang toe aan effectiviteit van een behandeling, gevolgd
door arts-patiënt relatie en veiligheid. Het minste belang werd gehecht aan de
organisatie.
4. Patiënten met lichen sclerosus ervaren een middelmatige vermindering van kwaliteit
van leven op het domein Symptomen en een lichte vermindering van kwaliteit van leven
op de domeinen Emoties en Functioneren.

4.Aanbevelingen behandeltevredenheid en kwaliteit van leven
1. Aanbevolen wordt om in de dermatologische praktijk expliciet aandacht te besteden aan
behandeltevredenheid:
a. door patiënten, waar mogelijk en relevant, te vragen naar behandeltevredenheid (generiek en
specifiek: effectiviteit, veiligheid, gebruiksgemak, arts-patiënt relatie, informatieverschaffing
en organisatie van de behandeling), en
b. door de behandeling en zorg, indien nodig en mogelijk, op basis van beschikbare gegevens
aan te passen.
2. Aanbevolen wordt om de gestelde normen voor de interpretatie van (on)tevredenheidsscores van
patiënten door de beroepsgroep te hanteren.
3. Aanbevolen wordt om in de dermatologische praktijk expliciet aandacht te besteden aan de invloed
van lichen sclerosus op kwaliteit van leven:
a. door patiënten, waar mogelijk en relevant, te vragen naar hun kwaliteit van leven, hetzij
mondeling hetzij met een gestandaardiseerde vragenlijst zoals, bij voorkeur, de Skindex-29, en
b. door de behandeling en zorg, indien nodig en mogelijk, op basis van beschikbare gegevens
aan te passen.
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Bijlage 1. Tabel literatuuronderzoek
Zoekstrategie
Search PubMed d.d. 5 april 2012 (including hand search):
("Lichenoid Eruptions"[Mesh:noexp] OR "Lichen Planus"[Mesh] OR "Lichen Sclerosus et
atrophicus"[Mesh] OR "Vulvar Lichen Sclerosus"[Mesh] Or lichen planus [tiab] OR lichen sclerosus
[tiab]) AND ("Consumer Satisfaction"[Mesh] OR consumer satisfact*[tiab] or patient satisfact*[tiab]
OR consumer prefer*[tiab] OR patient prefer* [tiab] OR "Quality of life"[Mesh] OR Quality of Life
[tiab] OR QoL[tiab])
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